
 حامد ؟ والمفرد الجمع يتفق كيف للجمع وكم للمفرد فذا كم وقال ذا
...:  الطالب
 ؟ المفرد مع الجمع يتلمءم كيف ؟ السؤال فاهمين أنتم تعرف : ما الشيخ

...الضمير...:  الطالب
إليننه المشننار علننى يعننود الاشننارة اسننم المرجننع لتختلف : يعننني الشيخ

اا إليه المشار يكون فقد المخاطب على يعود الخطاب في والكاف مفننرد
اا والمخاطب   هنا كما جمع

مم (( عنهننم اللننه رضي للصحابة والخطاب المذكور ) أي) (( ذلكم كككك لل ذذ
كر ذه مط مم ذأ كك لب كلبو كق نن لل له لب كلبو كق القلوب طهر في أبلغ ) يعني) (( أطهر) ) ذو

مننن المسننئول ت ) أي) (( وقلككبوبهن السننائلون ) أيهننا) (( لقلبوبكم
المننة هننذه أطهننر وهم للصحابة ؟ لمن الخطاب اشوف المريبة الخواطر

اا النسننامء أعظننم وهننن وسننلم عليننه الله صلى النبي نسامء جانب في قلوب
اا عفة القننوم هننؤلمء مثننل فنني الخطنناب هننذا كننان فإذا المكروه عن وبعد

القلننب تنندنس احتمننال كننان إذا سننواهم بمننن بالننك فمننا النسننامء لهننؤلمء
اا هذا احتمال كان إذا حجاب دون من المرأة بمخاطبة هؤلمء مثل في وارد

يكننون الرتبننة فنني ول الزمننن في ل بمراحل دونهم فيمن بالك فما القوم
اا ينكننر ولذلك وأاشد أاشد هذا اا إنكننار الخطنناب إن قننال مننن علننى عظيمنن

علننل اللننه كننان فإذا الخصوصية أين من له نقول المؤمنين بأمها ت تخاص
أطهر اشك بل وهن والمخاطبا ت المخاطبين قلوب أي لقلوبهم أطهر بأنه

فنني جننامء كمننا النسننامء تخيننر يخنناطبونهن الننذين وكننذلك وأعفهننن النسننامء
؟ كننذلك أليننس دونهننم بمننن بالننك  فمننا) قرني الناس ( خير الحديث
الصننحابة بعنند فيمننن حجاب بدون المرأة بمخاطبة القلب تنجس احتمال
مننع الصننحابة باعتبننار هننذا كان وإذا بكثير وأقرب أقرب ؟ أبعد وإل أقرب

من بكثير دونهن نسامء مع فغيرهم وسلم عليه الله صلى الرسول زوجا ت
مم ((:  وقوله أولى باب كك لل كر ذذ ذهكك مط مم ذأ كك لب كلككبو كق نن لل له لب كلككبو كق ) المؤلننف) ذو

علننى تننرد الننتي " الخننواطر المريبة الخبواطر من"  يقول الله رحمه
إليهننا النسننان يطمئننن لننم إذا القلننب علننى تننرد التي والخواطر ، القلب

ممننا هنني بل النفس حديث من لنها عليها يعاقب ل فإنه معها ويسترسل
والسننلم الصلة عليه الرسول لن أاشد منها والتحرز النفس على يصول

بهككا حككدثت مككا أمككتي عككن تجاوز الله ( إن:  قال أنه عنه ثبت قال
فمننا النفننس حديث في هذا كان  فإذا) تتكلم أو تعمل لم ما أنفسها

أولننى بنناب مننن عنننه العفننو يكون قصد بدون النفس على يهجم بما بالك
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ويطمئننن النسننان معهننا يسترسل لم إذا القلب على ترد التي فالخواطر
عننز اللننه بجلل يتعلننق فيمننا تخننواطر هذه كانت سوامء تضره ل فإنها إليها
فإنهننا وإراداتهننا النفس بشهوة يتعلق فيما أو برسوله يتعلق فيما أو وجل

علننى إل تننرد ما الخواطر هذه إن بل يسترسل أل بشرط النسان تضر ل
اشننكا لننم ولهننذا يفسننده حننتى القلننب بهننا الشننيطان يهنناجم سننليم قلب

: قننال الخننواطر هننذه مثننل وسننلم عليننه اللننه صننلى النننبي إلى الصحابة
 يعننني) اليمككان صككريح ( ذلك:  " قال "نعم  قالوا) ذلك ( أوجدتم

القلننوب علننى يهجم وإنما فاسد قلب على يهجم ما الشيطان لن تخالصه
وأن الرجيننم الشيطان من بالله تستعيذ أن ذلك ودوامء فيفسدها الصالحة

لننم صننمد أحنند الله فتقول أهله هو بما وجل عز الله على تثني وأن تنتهي
اا له يكن ولم يولد ولم يلد الله اسنتجارة أحند كفنو ه ووصنف وانتهنامء ب لل

اا عنك تزول ذلك وبعد بالكمال تعالى اا اشيئ   فشيئ
ذما((:  قال ذو ذن   مم ذكا كك وكننذلك عنهننم اللننه رضنني للصحابة ) الخطاب) ذل
ذما((  أولى باب من بعدهم من ذن ذ مم ذكا كك على تدل العبارة هذه ) ومثل) ذل

ذما(( :  الله رحمه المؤلف قال ولهذا المتناع غاية الممتنع ذن ذو مم ذكككا كككك ذل

من كذوا ذأ مؤ ذل كت كسبو له ذر نل ول يسننتقيم ول يصننلح ما يعني بينها ما ) بشيمء) ال
الشيمء امتناع على يدل التعبير هذا ومثل الله رسول تؤذوا أن لكم يمكن
ذما:  تعالى قوله مثل ذذ ((  ذخ نت كه ا نل من ال دد لم ذل ذما ذو ذن ذو كه ذكا ذع من ذم ده لم ذلكك )) لإ

ل مننؤمن فكل يستقيم ول يصلح ل ممتنع ذلك أن المعنى]91[المؤمنون:
صننلى اللننه رسول يؤذي أن حقه في يصلح ول يستقيم ول حقه في يمكن
نن بالفعننل ول بننالقول ل وسننلم عليننه اللننه لإ ذن ((  لذي نلكك ذن ا كذو مؤ ذه كيكك نلكك ال

كه ذل كسبو ذر كم ذو كه ذن ذع كه ذل نل ذيا لفي ال من دد لة ال ذر لخ ند ذوال ذع ذأ مم ذو كه ببا ذل ذذا بنككا ذعكك لهي كم
أعمننال مننن وسننلم عليننه اللننه صننلى الرسننول وأذيننة]57)[الحننزاب:)

بننالقول وسننلم عليننه الله صلى الله الرسول يؤذون الذين هم المشركين
(( -طيننب بعنند المراجعننة تخلي... تراجع ل أخ يا المراجعة -اترك وبالفعل

ذما ذن ذو مم ذكا كك من ذل كذوا ذأ مؤ ذل كتكك كسككبو له ذر نلكك من((:  قننال ) وهنننا) ال ذأ كذوا   مؤ كتكك
ذل كسبو له ذر نلكك أن إلننى ) إاشننارة) (( النككبي:  يقننول اليننة أول ) وفنني) ال
رسننول كننان فلما أرسله من لعظم اشرف والسلم الصلة عليه الرسول

أذيننة ، وتعننالى تبننارك الله عند من رسول لنه يؤذى أن يمكن ل كان الله
الرسول وأذية بشخصه يتصل ما حياته في والسلم الصلة عليه الرسول

في يكون أن مؤمن لي يصلح ول ينبغي ل فإنه بسنته يتصل ما مماته بعد
ردها مثل الرسول به يتأذى وجه على والسلم الصلة عليه الرسول سنة
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ذما(( :  قال ذلك أاشبه وما وتحريفها ذن ذو مم ذكا كك من ذل كذوا ذأ مؤ ذل كت كسبو له ذر نل ال
اا) الرسننول حننق في يعني الطعام بعد لحديث مستأنسين نجلس هل ) إذ
اا) النبي يؤذي كان ذلكم (( إن:  قال الله لن ل ؟ أن لنننا كننان ما ) إذ

   وسلم عليه الله صلى للرسول أذية فيها دام ما نجلس
ذوال(( من   كحبوا ذأ لك من كه ذت ذج ذوا مز من ذأ له لم لد مع بدا ذب ذب أن لكننم كننان ومننا ) يعننني) ذأ

اا بعده من أزواجه تنكحوا يعني العقد هنا بالنكاح ) المراد) (( تنكحبوا أبد
بمعنننى فإنه القرآن في نكاح وكل بعده من أزواجه على تعقدوا يمكن ما

اا العقد : قننوله إل الوطمء بمعنى فهو القرآن في نكاح " كل قال لمن تخلف
نكنناح كننل أن ) والصواب) النساء من آباؤكم نكح ما تنكحبوا (( وال

اليننة في إل الجماع بمعنى إنه قال من وأما العقد بمعنى فإنه القرآن في
ذيا هذه ذها ((  دي ذن ذأ لذي نل كنبوا ا ذم ذذا آ كم لإ كت مح ذك لت ذن ذنا لم مؤ كم مل نم ا نن كث كه كمككبو كت مق نل ذط

من لل لمكك مبكك من ذق نن ذأ كه دسككبو ذم : وقننوله بصننحيح فليننس]49)[الحننزاب:) ذت
: وقننوله عليهننا بالعقنند ؟ للنسان زوجة المرأة تكون ) متى) (( أزواجه

عليننه اللننه صننلى النبي ومفارقة لها مفارقته بعد من ) أي) بعده (( من
تكون الحياة في والمفارقة المو ت في وتكون الحياة في تكون لها وسلم

:   حال ت ثل ث فهاهنا الدتخول وبعد الدتخول قبل
بعننده مننن لحد تحل ل فهذه بموته أو موته بعد فارقها : من الولى الحال

. أحد ذلك في يخالف ولم بالجماع
فيها نزاع ول تحل فهذه دتخول بدون حياته في فارقها : من الثانية والحال

. التفسير في ابن كثير ذكره كما
أهل بين تخلف موضع فهذه بها دتخوله بعد حياته في فارقها : من والثالثة

فمنهننم العلننم أهننل بين تخلف موضع فهذه بها دتخوله بعد حياته في العلم
يقننول الذي الرأي هذا وعلى تحل ل إنها قال من ومنهم تحل إنها قال من
مننن أن ولننول بعده من وأنها زوجته أنها عليها يصدق إنه يقول تحل ل إنها
اا لقلنننا الجمنناع لننول الدتخول قبل فارقها ثم عليها عقد لمنن تحننل ل أيضنن
اا الحوال فصار ت بعده  ؟ هي ما ثلث

؟...موته بعد فارقها : من الطالب
حينناته في فارقها من بالجماع تحل ل فهذه موته بعد فارقها : من الشيخ

، ذلننك فنني نننزاع ل ابن كثير قال لغيره تحل جائزة فهذه بها الدتخول قبل
مننن منهننم العلمننامء بين تخلف ففيها بها الدتخول بعد حياته في فارقها من
 تحل ل إنها قال من ومنهم تحل إنها قال

. نصحح ما وإل نصح يحتاج ما الموضوع انتهى 
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الرجح؟...:  الطالب
اا أن نعلم : ما الشيخ هنني مننا بهننا النندتخول بعنند الرسننول زوجة تزوج أحد
. حياته بعد من أمر في ظاهرة تكون ) قد) بعده (( من الية ظاهرة
وسلم؟ عليه الله صلى النبي عليها دتخل التي...: المرأة الطالب
. بها دتخل ما جامعها ما : نعم الشيخ

؟...الخلوة يعني يكفي : الدتخول الطالب
. جامعها يعني بها دتخل يقول  ، ل  ، : ل الشيخ
ذوال((:  يقول من   كحبوا ذأ لك من كه ذت ذج ذوا مز من ذأ له لم لد مع بدا ذب ذب نن ذأ مم لإ كك لل ذن ذذ ذد ذكا منكك لع
له نل بما ال لظي عليننه الله صلى النبي إيذامء إليه ) المشار) ذلكم (( إن )) ذع

با اللككه عنككد (( كان:  وقننوله بعننده من زوجاته ونكاح وسلم )) عظيمكك
(( الله عند ذلك عظم إثبا ت والمراد الزمن على الدللة مسلوبة هنا كان
نن مم لإ كك لل ذن ذذ ذد ذكا من له لع نل بما ال لظي اا المننر هننذا كننون  وفي)) ذع عننند عظيمنن
عليننه اللننه صننلى لرسننوله وجننل عننز اللننه حماية على دليل وجل عز الله

مذ الفننك قصننة في الله قال ولهذا بالنكاح يتعلق فيما سيما ول وسلم لإ  ))
كه ذن مبو نق ذل مم ذت كك لت ذن لس مل ذأ ذن لب كلبو كقبو ذت مم ذو كك له ذبوا مف ذأ ذس ذمككا لبكك ميكك مم ذل كككك له ذل مم لبكك ملكك لع

كه ذن كببو ذس مح ذت بنا ذو يي ذبو ذه كه ذد ذو من له لع نل مم ال لظي نن(( :  قال فهنا]15)[النور:) ذع لإ
مم كك لل ذن ذذ ذد ذكا من له لع نل بما ال لظي با )) ذع ورفعتننه قنندره في ) يعني) (( عظيم

اا وإل معننناه فالعظم هذا وعلى وجرمه إثمه في ؟ وجرمه إثمه في عظيم
اا يكون لما اشامل وهو كبره يعني الشيمء عظم اا يكون ولما مدح فهنننا ذم
اا الله عند كان حسننب " علننى عليكه فيجكازيكم"  قننال إثمه في عظيم

صننلى النننبي .زوجننا ت العمننل جنس من الجزامء لن به قمتم الذي الذنب
 بعده من وسلم عليه الله

من(( :  بقوله ذلك مخالفة من حذر الله عند عظيم أنه  كدوا لإ مب بئا كت مي مو ذش ذأ

كه كفبو مخ باو اشرطية هنا ) والجملة) كت الشننرط سننياق فنني ) نكرة) (( شيئ
من العموم على دالة فتكون لإ كدوا ((  مبكك بئا كت مي من(( :  ) وقننوله) ذشك كدوا لإ مبكك كت
بئا مي مو ذش كه ذأ كفبو مخ فككي " ..."  بعككده نكككاحهن في"  المؤلننف ) قال) كت

كننل فنني عامننة وأنهننا التقيينند عنندم اليننة في "والصواب بعده نكاحهن
ذلننك غيننر وفنني بعده وسلم عليه الله صلى النبي زوجا ت نكاح في اشيمء
مو(( :  وقوله كه ذأ كفبو مخ أو أنفسننكم فنني تخفوه لحد تظهروه فل ) يعني) كت
ما أاشده نسبي أمر والظهار التخفامء لن أقاربكم وبين بينكم فيما تخفوه
غيننره عننن وأتخفاه وأصحابه لذويه أظهره ما ثم نفسه في النسان أتخفاه

اا الناس لعموم أظهره ما ثم بلده لهل أظهره ما ثم مننا كننل فننإن كان وأي
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نن(( أتخفاه أو النسان أبداه لإ ذف ذه   نل ذن ال يل ذكا كك دء لب مي بما ذش للي  الجملننة)) ذع
)) اللككه (( فإن اسننمية جملننة لنهننا بالفننامء واقترنت الشرط جواب هنا

بمننا ارتباطهننا وجننه التوكينند على الدالة بإن قرنت وإن اسمية جملة فهي
اا تعالى الله كان إذا أنه الشرط بفعل أي قبلها يجنازيكم فسننوف بنه عالم
اا إن عليه اا وإن فخير تخير  بما لتعلقها الية هذه إكمال وبعد فشر اشر

من الظاهر أتخذناها ما لن السابقة الية من الفوائد بيان إلى نرجع قبلها 
ذيا(( ذها   دي ذن ذأ لذي نل كنبوا ا ذم كلبوا ال آ كخ مد ذت ذت كيبو يي كب لب نن . طيب ولد ) يا) ال

ذيا:  تعالى الله قال ذها ((  دي ذن ذأ لذي نل كنبوا ا ذم كلبوا ال آ كخ مد ذت ذتكك كيككبو يي كب لبكك نن نال ال لإ
من ذن ذأ ذذ مؤ مم كي كك مننن لحنند يحننل ل : أنننه الكريمة الية هذه من ) يستفاد) ذل

بالشننروط إل والسننلم الصننلة عليننه النننبي بيننو ت ينندتخل أن المننؤمنين
يقوم حتى التحريم النهي في ) والصل) تدخلبوا (( ال:  لقوله المذكورة

الدمنني بحننق يتعلق هذا أن هنا التحريم ويؤيد التحريم لغير أنه على دليل
اا كان وما . فيه يتسامح ل فإنه الدمي بحق متعلق

إضننافة ملبسننة لدنننى تكننون الضننافة : أن الكريمننة اليننة مننن ويستفاد
صننفة علننى ذلننك كننان سننوامء ملبسننة لدنننى تكننون الشننيمء إلى الشيمء

مننن ولهننذا ذلننك غيننر أو القننرب أو الصننحبة أو التختصاصننية أو الملكيننة
يكننون أن لبنند لكننن ملبسننة لدنى تكون الضافة أن المعروفة قواعدهم

: قننوله مننن هننذه تؤتخننذ الرتبنناط مننن اشيمء إليه والمضاف المضاف بين
والسننلم الصننلة عليننه النننبي إلننى إضننافتها ) لن) النككبي (( بيككبوت

. الراجح القول على لزوجاته ملك فإنها وإل مأواه باعتبارها
منن كننان سننوامء معتننبر بالنندتخول الذن : أن الكريمنة اليننة مننن ويستفاد
إل يقننل ) ولم) لكم يؤذن أن (( إال:  لقوله أنابه ممن أو البيت صاحب

صنناحب مننن كان سوامء بالدتخول للنسان أذن فإذا النبي أي لكم يأذن أن
يسننتفاد وهل الدتخول جاز ذلك أاشبه ما أو ابنه من أو تخادمه من أو البيت

اا الباب وجد ت إذا الدتخول جواز منه صنناحبك وبيننن بينننك كان وقد مفتوح
ذلننك مننن مسننتفاد فهننو اللفظي كالذن العرفي الذن بأن قلنا إن ؟ وعد

ذيا:  تعالى قوله هذا ويؤيد ذها ((  دي ذن ذأ لذي نل كنبوا ا ذم كلبوا ال آ كخ مد بتككا ذت كيبو ذر كب ميكك ذغ
مم كك لت كيبو نتت ى كب كسبوا ذح لن مأ ذت مس كمبوا ذت يل ذسكك كت ذلككت ى ذو ذهككا) ذع لل مه فننإن]27)[النننور:ذأ

والسننتئذان بنناللفظ السننتئذان أو الذن يشننمل والطمئنننان السننتئناس
. والعرف بالفعل

الصنلة علينه النننبي بينو ت دتخننول يجنوز : أننه الكريمة الية من ويستفاد
فنني لما الطعام نضج انتظار ذلك يكون وأل الذن الشروط بهذه والسلم
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صننار يسننتأذن النسننان جننامء ثم الطعام نضج إذا لنه اليذامء من المفاجأة
عليننك اشننق له أذنت وإن عليه اشق منعته إن لنك اليذامء من نوع هذا في

اا . الطعام نضج لمنتظر الدتخول يجوز ل فلهذا أيض
عننادته الطفيلنني لن نعم ؟ ل وإل نعم التطفل : تحريم الية من ويستفاد

اا هجننم أو اسننتأذن الطعننام قنندم فإذا الطعام يقدم متى ينتظر أنه هجومنن
لننه يقننال ثم يدتخل يمكن ويقدم الطعام ينضج أن قبل لنه استئذان بدون
. يأكل أن لبد الطعام يقدم أن بعد لكن اتخرج

: لقننوله النندعوة إجابننة : مشننروعية الكريمننة اليننة هننذه مننن ويسننتفاد
النسننان دتخننول منهننا يسننتفاد ) وهننل) فككادخلبوا دعيتم إذا (( ولكن

؟ الذن علننى تنندل هيئننة علننى البنناب وجنند إذا لننه يننؤذن لننم وإن المدعو
يقننل ) ولننم) فادخلبوا دعيتم (( إذا:  قال لنه واضح وهو نعم الجواب

اا كنت فإذا هذا وعلى أتخص والدتخول فأجيبوا دعيتم إذا وأحضننر ت منندعو
الذن موضع وضع قد الباب أن بالقرينة علمنا إذا أدتخل أن فلي الباب إلى
اا كان لو كما . مفتوح

مننن حنناجته قضننى إذا لننه ينبغنني النسان : أن الكريمة الية من ويستفاد
كمننا ) وهننذا) فانتشككروا طعمتم (( فإذا:  لقوله ينصرف أن الطعام

اا فهو والسلم الصلة عليه النبي بيو ت في أنه فنإن غينره بينو ت فني أيض
قنند بقاؤه لن ينتشر أن طعم إذا له الفضل طعام إلى دعي لمن الفضل

وإذا انتهننت قنند أجلها من جامء التي الحاجة ولن البيت صاحب على يشق
فننرغ كلما أنه وسلوكه أدبه حسن من النسان أن وجد ت الشريعة تأملت

قننال ولهننذا أتخننرى حاجا ت إلى وينصرف منها ينتهي يريد التي حاجته من
( إذا:  قننال حنناجته قضننى إذا المسننافر فنني والسلم الصلة عليه النبي

أننننا  ولننو) ينتظككر وال أهلككه إلككت ى فليعجككل حككاجته أحدكم قضت ى
يضننيع مننن تجنند لكن مباركة أوقاتنا لكانت الدب هذا بمثل أوقاتنا حفظنا
نمشنني ننتظننر مننا الشغل انتهى كلما أنه الحال هذه نراعي ولسنا أوقاتنا

ذذا:  تعالى الله قال كما آتخر اشغل إلى لإ ذف ذت ((  مغ ذر مب ذف ذصكك ذلككت ى* ذفان لإ ذو  
ذك يب مب ذر ذغ مر . الوقت تضيع ل]7:8)[الشرح) ذفا

عليننه اللننه صننلى النننبي بيننو ت دتخننل مننن : أن الكريمة الية من ويستفاد
 للحديث يجلس ل فإنه طعم ثم بدعوة وسلم

(( فككإذا:  قننوله فننوق ) وهننذا) لحككديث مستأنسين (( وال:  لقوله 
هننؤلمء يبقننى أن ينهى فنهي هذا أما أمر ذلك ) لن) فانتشروا طعمتم

. الطعام من فراغهم بعد للحديث مستأنسين المدعوون
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الننبيت صاحب تأذي حال في يكون إنما الحكم هذا : أن الية من ويستفاد
بننل بننه يتننأذى ل كننان إذا ) أمننا) النبي يؤذي كان ذلكم (( إن:  لقوله
اجلسننوا انتظننروا قننال الطعننام من فرغوا إذا بطلبه يكون قد بل به يسر

القاعدة لن به بأس ول جائز ؟ ل وإل عنه منهي هذا فإن نتحد ث نستأنس
اا علته مع يدور الحكم أن العلم أهل عند اا وجود العلننة وجنند ت فننإذا وعدم
. المعلول انتفى العلة انتفت وإذا المعلول وجد

مننن كغيننره وسننلم عليننه الله صلى النبي : أن الكريمة الية من ويستفاد
)) النككبي يؤذي كان ذلكم (( إن:  لقوله غيره يتأذى كما يتأذى البشر
بخلف وسننلم عليننه اللننه صلى وتحمله صبره بقوة غيره عن يختلف لكنه
عليننه الله صلى النبي يتحمل كما يتحمل ول يصبر ل فإنه البشر من غيره

ول للحننديث مستأنسننين بقننائهم مننن يتننأذى الرسننول كننان ولهننذا وسلم
. وجل عز الله نهاهم حتى ينهاهم

عليننه اللننه صننلى بنننبيه وجننل عننز اللننه : عناية الكريمة الية من ويستفاد
نن:  لقننوله يننؤذيه مننا كننل عننن بالنندفاع - وذلننك الله يرحمك –وسلم لإ  ))
مم كك لل ذن ذذ لذي ذكا مؤ ني كي لب نن ليي ال مح ذت مس ذي مم ذف كك من ) .) لم

: لقننوله وكرمننه والسلم الصلة عليه الرسول حيامء : كمال منها ويستفاد
ليي((  مح ذت مس ذي مم ذف كك من وصف كما فإنه حيائه لشدة يستحيي كان ) وإنما) لم

عننن الحديث به ثبت كما اليمان من والحيامء تخدرها في العذرامء من أحيى
اا وهننو والسننلم الصننلة عليننه النننبي الكريننم لن كرمننه علننى دليننل أيضنن

منهننم بننالتبرم يخجلهننم أو أتخرجننوا بقننوله أضننيافه يخجننل أن يسننتحيي
يعنناملهم وسننلم عليننه اللننه صننلى الرسننول كان فلهذا لتصرفهم والتكره

. للصحابة ذلك الله بين حتى منهم مسرور وكأنه
أدب حننتى يعني اشيمء لكل اشامل القرآن : أن الكريمة الية من ويستفاد
فنني فيكننون القننرآن بينننه قنند ذلننك أاشبه وما والطعام والجلوس الدتخول

ذنا ((:  تعالى لقوله إيضاح ذلك مل نز ذن ذك ذو مي ذل ذب ذع ذتا لك مل بنا ا ذيا مب يل لت كككك دء لل مي ذشكك
أنهننا بمعنننى عينيننة دللة نوعان الاشيامء على القرآن ودللة]89)[النحل:)

معنننوي أو لفظنني اشننمول ودللننة واضننح وهننذا بعينننه الشننيمء علننى تدل
اا اللفظ يكون أن بمعنى اللفظي فالشمول مننا كننل يشننمل بصننيغته عامنن

أهننل عننند يعننرف ما هو المعنوي والعموم المعنى من اللفظ ذلك يحتمله
العلننة فنني متفقيننن عليننه والمقيننس المقيننس يكننون لنه بالقياس العلم

تكنون الشنيمء هنذا علنى القنرآن فدللة المعنى في عموم بينهما فيكون
أو اللفظنني بالشننمول معنويننة دللة وإما لفظية دللة إما الوجه هذا على
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فيما داتخلة أو متفرعة وهي اللتزام دللة ، الدلل ت أيضا وهناك المعنوي
مقنندار القننرآن فنني يوجنند ل أنننه عليننك يرد قلت فإن الدللتين من ذكرنا
يسن ما مقدار ول الركعا ت عدد يوجد ول الواجب مقدار ول الزكاة أنصبة

وقنند ذلننك بينننت قنند السنننة أن الجننواب ؟ الجواب هو فما الذكر من فيها
عليه الله صلى الله رسول عن جامء بما نأتخذ أن كتابه في تعالى الله أمرنا

ذما ((:  فقننال وسننلم كم ذو كك ذتككا كل آ كسككبو نر كه ال كذو كخكك ذمككا ذف مم ذو كك ذهككا كه ذن منكك ذع
كهبوا ذت من المننال من أتانا ما ) يشمل) آتاكم (( ما:  فقوله]7)[الحشر:) ذفا

امء يسننمى والعلننم العلننم من آتانا وما امء يسننمى نعننم ؟ إيتننا ذل إيتننا ذقا ذو  ))
ذن لذي نل كتبوا ا ذم كأو مل لع مل ذن ا ذما للي مد ذوا ذق مم ذل كت مث لب لب لفي ذل ذتا له لك نل ذلككت ى ال لم لإ مبو ذيكك
لث مع ذب مل اا العلننم فإعطامء المال إعطامء أن فكما]56)[الروم:) ا يسننمى أيضنن

امء ذما ((:  فقوله إيتا كم ذو كك ذتا كل آ كسبو نر ومننا المننال مننن آتانا ما ) يشمل) ال
من:  تعننالى اللننه قال وكذلك العلم من آتانا ذم لع ((  لطكك ذل كي كسككبو نر مد ال ذقكك ذف

ذع ذطا ذه ذأ نل من ((:  وقال]80)[النسامء:) ال ذم لص ذو مع ذه ذي نل كه ال ذل كسككبو ذر مد ذو ذقكك ذف
نل بال ذض بنا ذضال لبي بننه جننامء ت مننا أن علننى يدل هذا وكل]36)[الحزاب:) كم

. القرآن به جامء مما فهو السنة
اللننه -يرحمننك بالحيننامء تعننالى اللننه : وصننف الكريمننة اليننة مننن ويستفاد

 ؟ داوود بن الرحمن عبد يا -لقوله
كه(( :  الطالب نل ليي ال ذوال مح ذت مس ذن ذي يق لم ذح مل ) .) ا
كه(( :  قوله : من الشيخ نل ليي ال ذوال مح ذت مس ذن ذي يق لم ذح مل منع الدللة ) وجه) ا

 ؟ نفي هذا أن
منه؟ يستحيي الله الحق غير الحق من يستحيي ل : الله الطالب
أن صننح مننا بالحيننامء يوصننف ل تعالى الله كان لو أنه الدللة : وجه الشيخ
هننذا وعلننى التخننرى الحننال دون الحننوال مننن حننال في الحيامء عنه ينفى

الله حيامء ولكن بالحيامء موصوف تعالى الله أن على دليل الية في فيكون
له ((:  كتننابه فنني يقننول اللننه لن النسننان كحيننامء ليس تعالى ذس لفي ميكك ذل

له لل مث لم مء ذك مي ذبو ذش كه كع ذو لمي نس كر ال لصي ذب .]11)[الشورى:) ال
باطننل هننو مننا ومنها حق هو ما المور من : أن الكريمة الية من ويستفاد

عكننس فيهمننا والباطل العدل الحكام وفي الصدق هو التخبار في فالحق
الجور.  هو الحكام وفي الكذب هو التخبار في فالباطل ذلك
ذذا ((:  قننوله الكريمننة اليننة فوائد ومن لإ نن ذو كه كمبو كت مل ذأ بعككا ذس ذتا ) إلننى) ذم
اا وسلم عليه الله صلى النبي زوجا ت سؤال يجوز ل أنه آتخره مننن إل اشننيئ
نن((  صريحة ذلك في والية حجاب ورامء كه كلبو ذأ مس من ذفا لء لم ذرا دب ذو ذجا )) لح
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.
(( وجهه؟ وسلم عليه الله صلى النبي زوجا ت تكليم : جواز فوائدها ومن

نن كه كلبو ذأ مس اسننتخبار سننؤال هنننا والسؤال سؤالهن تعالى الله ) فأباح) ذفا
اا ل ؟ اسننتجدامء سننؤال وإل ذذا ((:  قننال لنننه واحنند كلننه هننو مننا متاعنن لإ ذو

نن كه كمبو كت مل ذأ بعا ذس ذتا بنناب مننن العلم سؤال ولكن استجدامء سؤال ) فهو) ذم
عليننه الرسننول زوجننا ت غيننر النسامء مكالمة جواز منها يستفاد وهل أولى

الرسول زوجا ت في جازى إذا لنه يستفاد نعم الجواب ؟ والسلم الصلة
مننن غيرهن ففي والتعظيم الحترام من لهن ما مع والسلم الصلة عليه
مننن الفتنننة تخيفت فإن الفتنة من المن ذلك في يشترط ولكنه أولى باب

اا ذلك كان المرأة من أو المكلم النسنان يتمتنع أل يشنترط وكنذلك حرام
ال النسان يكون قد لنه اشهوة تمتع يكن لم وإن المرأة بمكالمة يتمتننع مث
يستمر أن يحب ولكنه الغريزية الجنسية ناحية من هو ما المرأة بمخاطبة

اا فهذا بالكلم معها أن وأراد محنارمه مننن كننانت إذا إل اللهننم يجوز ل أيض
. به بأس ل فهذا بها يستأنس أو ليؤنسها يتحد ث

الننوجه سننتر هننو ليس هنا المذكور الحجاب أن الكريمة الية من ويستفاد
من(( :  لقننوله نعم ذلك فوق اشيمء هو بل فقط لء لمكك ذرا دب ذو ذجككا ) ولننم) لح
ثينناب مننن وليننس منفصننل الحجاب هذا أن على يدل وهذا متحجبا ت يقل

الننناس ويتحنند ث تخنندرها فنني تكننون أن مثل منفصل اشيمء هو بل المرأة
. إليها
: قنوله منن الشنرعية الحكننام تعليننل : ثبنو ت الكريمنة الينة فوائد ومن

يككؤذي كككان ذلكككم (( إن سننبق فيمننا قننوله ) ومننن) أطهر (( ذلكم
) .) النبي

قلبه تطهير فيه ما كل في يسعى أن المرمء على يجب : أنه منها ويستفاد
المننر علننل أو النهنني علننل لنننه قلبننه تنندنيس فيننه مننا كل عن يبتعد وأن

ن القلنب طهنارة بينن ذلنك في فرق ول للقلوب أطهر بكونه بالحجاب م
مننن أو الفاسدة العتقادا ت من طهارته أو واللواط كالزنا الرذيلة التخلق

يبتعنند وأن منهننا قلبننه يطهر أن المرمء على يجب هذا كل السيئة الرادا ت
. ذلك من قلبه يدنس ما كل عن

مننن تكننون قنند النسننامء مخاطبننة في الفتنة : أن الكريمة الية فوائد ومن
اا ومنهمننا وحنندها المننرأة ومن وحده الرجل مم(( :  لقننوله جميعنن كك لب كلبو كق لل

نن له لب كلبو كق والمننرأة المننرأة بمخاطبة يتلذذ الذي هو الرجل يكون ) فقد) ذو
هو لكن الموضوع هذا في فكر ت ول به اهتمت ول المر هذا بالها على ما
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المننر يكننون وقنند الرجننل قلننب فنني النندنس فيكننون للمخاطبة بها يتلذذ
ا والرجل المخاطبة بهذه تتلذذ وهي الرجل إلى المرأة تتحد ث بالعكس م

منن يكنون وقند هني قلبهنا فني الندنس هننا فيكنون المنر هذا باله على
اا قلبيهما في الدنس فيكون الطرفين . جميع
. التحريم الكريمة الية من ويستفاد
؟...:  الطالب
 ثلثة هذه وذكرناها كيف : يمكن الشيخ

...: الطالب
اا هما أو وحدها المرأة أو وحده الرجل قلب :من الشيخ . جميع

؟ بالمرأة الرجل يتلذذ يمكن...:  الطالب
أن أعننرف ،  هننذا... أعننرف مننا هذا الرابعة يعني ، كيف يمكن : ل الشيخ
.  هذا من يكون الدنس

عليننه اللننه صننلى النننبي زوجننا ت نكاح : تحريم الكريمة الية من ويستفاد
من ذوال(( :  لقوله بعده وسلم كحبوا ذأ لك من كه ذت ذج ذوا مز من ذأ له لم لد مع ) .) ذب

با:  لقننوله مؤبنند فيهننن التحريم : أن منها ويستفاد هننذا ) وعلننى) (( أبد
وبالصنهر وبالرضناع بالنسننب محرما ت ؟ صنف كم البد إلى فالمحرما ت

قننوله فنني ذكننرن سننبع بالنسننب المحرما ت ، تخمسة وبالحترام وباللعان
مت:  تعالى ذم ير كح مم ((  كك مي ذل مم ذع كك كت ذها نم مم كأ كك كت ذنا ذب مم ذو كك كت ذبوا ذخكك ذأ مم ذو كك كت نمككا ذع ذو

مم كك كت ذخاال كت ذو ذنا ذب لخ ذو ذل كت ا ذنا ذب لت ذو مخكك كل فنني وبالرضنناع]23[النسننامء:)) ا
كم(( :  تعننالى قننوله كك كت ذهككا نم كأ لتككي ذو نال مم ال كك ذن مع ذضكك مر أ

مم ذ كك كت ذبوا ذخكك ذأ ذن ذو لمكك
لة ذع ذضا نر الرضاع من ( يحرم:  وسلم عليه الله صلى النبي ) وقول) ال

ذوال:  تعالى قوله في ) وبالصهر) النسب من يحرم ما كحبوا ((  لك ذمككا ذتن
ذح ذك مم ذن كك كؤ ذبا ذن آ لء لم ذسا ين نال ال مد ذما لإ ذف ذق ذل كه ذس نن ذن لإ بة ذكا ذشكك لح بتككا ذفا مق ذم ذو

ذء ذسككا بال ذو لبي كت((:  قننوله وفنني]22)[النسننامء:) ذسكك ذهككا نم كأ ذو مم   كك لئ ذسككا لن
كم كك كب لئ ذبا ذر لتي ذو نال مم لفي ال كك لر كجبو من كح كم لم كك لئ ذسا لتي لن نال مم ال كتكك مل ذخ نن ذد لهكك لب

من لإ مم ذف كنبوا ذل ككبو مم ذت كتك مل ذخ نن ذد لهك ذح ذفال لب ذنكا مم كج كككك مي ذل كل ذع لئكك ذحال كم ذو كك لئ ذنكا مب ذأ

ذن لذي نل من ا مم لم كك لب مصال .]23[النسامء:)) ذأ
كل(( :  الطالب لئ ذحال كم ذو كك لئ ذنا مب ذن ذأ لذي نل من ا مم لم كك لب مصككال أبننناؤكم ) تخننرج) ذأ

الرضاعة. من يعني أصلبكم من الذين غير
قننذف إذا الرجننل أن : هننو باللعننان .والمحرمننا ت باليننة تخرج : إي الشيخ
حرمت اللعان تم فإذا يلعنها فإنه ببينة يثبت ولم به تقر ولم بالزنا امرأته

. التأبيد على عليه
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عليننه اللننه صننلى النبي زوجا ت : فهن بالحترام البد إلى المحرما ت وأما
. وسلم

زوجنا ت منن واحندة تنزوج منن إثنم : عظننم الكريمنة الينة من ويستفاد
نن(( :  لقوله بعده من والسلم الصلة عليه الرسول مم لإ كك لل ذن ذذ ذد ذكككا منكك لع

له نل بما ال لظي  .)) ذع
نن(( :  لقوله العظم في تتفاو ت الذنوب : أن منها ويستفاد مم لإ كك لل ذن ذذ ذكككا

ذد من له لع نل بما ال لظي والكبننائر وصننغائر كبائر الذنوب في فإن كذلك  وهو)) ذع
الطاعا ت وكذلك تختلف كذلك والصغائر ذلك دون هو وما أكبر هو ما فيها

.  ذلك دون هو ما ومنها السلم أصول من هو ما منها تختلف
طعننام عننن يسننأل أن للضننيف ينبغنني ل أنه الكريمة الية من يستفاد هل

يسأل أن للضيف ينبغي ل أنه منه يفهم هل ؟ ل وإل له قدمه إذا المضيف
ال فيقول له قدمه إذا طعامه عن مضيفه النندجاج هننذا دجاج له قدم لو مث

 ؟ مستورد غير وإل مستورد
؟...:  الطالب
تعننالى اللننه يننأمر ) ولننم) فانتشروا طعمتم (( فإذا:  : لقوله الشيخ

الدب مننن ول المشننروع مننن ليننس فإنه كذلك وهو الطعام عن بالسؤال
اا هننو هننذا منيننن واللننه تقننول الطعام لك قدم الذي صاحبك تسأل أن أيض
النننبي ، والسننلم الصننلة عليننه النبي هدي تخلف هذا لنه حرام وإل حلل
يسننأل ولم منها فأكل اشاة اليهود من امرأة له قدم والسلم الصلة عليه

أتخجلننت سننألت إذا إنننك ثم يسأل ولم منه فأكل طعام إلى يهودي ودعاه
هذه اشاري أنت منين ، هذه منين له تقول بالضيافة أكرمك رجل صاحبك

اا الباب هذا فتحنا وإذا المستورد من وإل المشروع من ، تعننال نقننول أيض
هنذا انتفنى وإذا نعننم سنارقه غاصننبه إننه يمكن جامءك منين الطعام أصل
يقول جامءك منين له يقول عنه ندري ما حرام كسب له الرجل لهذا يمكن
إذا مشننكلة نعننم اشنناريه إنك الشهود ها ت طيب السوق من اشريته والله
الشننرع حكمننة مننن كان ولهذا كثيرة أبواب علينا انفتحت الباب هذا فتحنا

اا السؤال له يشرع ل النسان أن مقنندمه اللنني كان لو حتى كان مهما أبد
التعنننت مننن هننذا لن الطعننام عننن تسننأل ل لكننن نصننراني أو يهودي لك

عننود ت إذا لنننك نفسك على وااشقاق صاحبك على ااشقاق وفيه والتعمق
اا تكننون تننأكله اشننيمء كننل معننناه البحننث بعد إل تأكل ما نفسك فيننه اشنناك
مننا عليكننم السننلم يقننول الرسننول إن دام مننا السننلمة على لله والحمد

. أدتخل
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 ؟...أنه عرفنا : اذا الطالب
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